
செபாஸ்டியன்  
இசெயசைப்பாளர் பாக் பற்றிய நூல்  

ஆங்கிலத்தில்: செசெட் விண்டர்  

தைிழில்: குைரேென் முருகாெந்தம் 



அவர் வயலிெிற்குள் ஒரு வித இன்ெிசெயும், 

ட்ேம்பட்டிற்குள் ைற்சறான்சறயும், 

குழலிற்குள் ரவசறான்சறயும், 

ஓரபாவிற்குள் இன்னுசைாசறான்சறயும் ரகட்டார். 
 

ஒவ்சவாரு இசெக்கருவியும் அவற்றிற்ரக உாிய 

குேரலாசெசயக் சகாண்டிருந்தது. 

ரைலும், அசெத்து குேல்களும் ஒருரெே 

ஒலிக்கும்ரபாது, நல்ல நண்பர்கள் ஒன்றுகூடி 

ரபசுவதுரபாலிருந்தது. 
 

சவகு காலத்திற்கு முன், இசெயசைப்பாளர்களின் 

ஒரு குடும்பத்தில்  செபாஸ்டியன் என்று 

சபயாிடப்பட்ட ஆண் குழந்சத பிறந்தது. அவன் 

வளர்ந்த பிறகு இசெசயப் பற்றி ரைலும் 

கற்றுக்சகாள்ள பள்ளிக்கு செல்லலாொன். 

எங்சகங்கும் இசெசய ரகட்டவண்ணைிருந்தான், 

குறிப்பாக அவனுசடய ைெதிற்குள்ரளரய, 

அவற்சற உடனுக்குடன் எழுதி 

சவத்துக்சகாண்டான். 
 

செபாஸ்டியன் திருைணம் செய்து ஒரு 

குடும்பத்சதயும் நடத்தி வந்தான். அவனுக்கு இருபது 

குழந்சதகள் பிறந்தெ. ஓோயிேத்திற்கும் ரைல் இசெ 

ரகார்சவகசள எழுதிொன். அவன்,  ைசெவி 

அன்ொ ைக்தரலொக்காக பிேத்ரயகைாக ஒரு  ெிறிய 

இசெ புத்தகத்சத உருவாக்கிொன், ஏசென்றால் 

ைாசல ரநேங்களில் சைாத்த குடும்பமும் ரெர்ந்து 

இசெப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்க. 
 

ரொஹன் செபாஸ்டியன் , அவருசடய வாழ் நாளில், 

அவருசடய வீட்சட விட்டு சவகு தூேம் 

பயணித்ததில்சல. அவர் திெந்ரதாறும் 

இசெக்கசலயிரலரய மூழ்கி இருந்தார் – 

உருவாக்குவதிலும், வாெிப்பதிலும், கற்பித்தலிலும் 

அவர் முழு ரநேமும் செலவழித்தார்.  ஆொலும் பல 

நூறாண்டுகளுக்குப் பின்ெரும், அவருசடய இசெ 

இசெக்கப்பட்டும், ரகட்கப்பட்டும் 

வந்தவண்ணைிருக்கிறது. பலரும் அவருசடய 

இசெசய, இதுவசே உருவாக்கப்பட்ட  

உன்ெதைாெ இசெகளில் ஒன்றாகரவ 

கருதுகின்றெர்.  இன்றும் பல இசளஞர்கள் - பாக் 

குடும்பத்சத ரெர்ந்தவர்கள் உட்பட, அன்ொ 

ைக்தரலொவின் புத்தகத்திலிருந்து இசெசய பழகி 

வருகின்றெர். 
 

செசெட் விண்டர், எளிய சைாழியாலும், ைிளிரும் 

படங்களுடனும் ெிறு குழந்சதகளும் எளிதில் 

புாிந்துசகாள்ளும் வசகயில் இந்த பரோக் கால 

இசெ ரைசதக்கு அன்பிொலாெ ஓர் சகௌேவப் 

பாிசெ உருவாக்கியுள்ளார். 



முதல் வா ரய ெ ர்  விண்சவளிக்கலம் 1977ல் விண்ணில் 

செலுத்தப்பட்டது. அந்த விண்சவளிக்கலத்தில் பூைியிலிருந்து 

இசெகள் பதியப்பட்டிருகிறது. எப்ரபாதாவது அந்த விண்கலம், நைது 

பிேபஞ்ெத்திற்கப்பால்,  ஏரதனும் உயிர்கசள எதிர்சகாள்ள 

ரநர்ந்தால், அப்ரபாது, அவர்கள் ரகட்கும் முதல் ஒலி ரொ ஹ ன்  

செ பா ஸ் டி ய ன்  பா க்  கின் இசெயாகத்தான் இருக்கும்.  



அேண்ைசெகளும், ோொக்களும் இருந்த 

அக்காலத்தில், பறசவகளும், விட்டஸ் 

பாக், சிட்ட ர்ன்  வாெிக்கும்ரபாது எழும் 

இசெசயக்குச் செவிைடுத்தெ. 



விட்டஸ், தன் ைகன் ஹன்(ஸ்)ஸுக்கு வயலின் வாெிக்கக் 

கற்றுக்சகாடுத்தார். பிறகு ஹன்ஸ் தன் ைகன் கிாிஸ்ரடா(ப்) புக்கு 

வயலின் வாெிக்கக் கற்றுக்சகாடுத்தார். ரைலும் கிாிஸ்ரடா(ப்) தன் ைகன் 

அம்ப்ரோெிய(ஸ்) ஸுக்கு வயலின் வாெிக்கக் கற்றுக்சகாடுத்தார். 



அம்ப்ரோெிய(ஸ்) ஸின் ைகன் செபாஸ்டியன் பிறந்த 

சபாழுது பறசவகள் வேரவற்று வாழ்த்துப் பாடிெ. 



பாக் கின் இசெ குடும்பத்தார் செபாஸ்டிய(ன்)  செ வேரவற்க பல்ரவறு 

இடங்களிலிருந்தும் வந்து ரெர்ந்தெர். பி டி ல்  கள் வாெிக்கப்பட்டெ, குேல்களும் 

ஓங்கி ஒலித்தெ. 

பறசவகள் இசெசய ரகட்டெ –  

குன்றின் ரைலிருந்த அேண்ைசெயிலிருந்து இளவேெரும் ரகட்டுக்சகாண்டிருந்தார். 



அம்ப்ரோெியஸ் தன் ைகன் செபாஸ்டிய(ன்) னுக்கு வயலின் வாெிக்க 

கற்றுக்சகாடுத்தார். 

பாக் குடும்பத்தில் அசெவரும் இசெக்கருவிகசள வாெித்தெர். 



செபாஸ்டிய(ன்) னுக்கு ஒன்பது வயதிருக்கும்ரபாது, அவனுசடய இசெப் பயிற்ெி 

நின்று ரபாெது. 

முதலில் அவெது தாயாரும், பின் தந்சதயும் காலைாொர்கள். 

செபாஸ்டியன் ஆதேவற்ற நிசலயிலிருந்தான். அவன் தன் மூத்த அண்ணன் 

கிாிஸ்ரடா(ப்) புடன் வெிக்க சென்றுவிட்டான். 

பறசவகளின் பாடல்களும் அவனுக்கு உற்ொகைளிக்கவில்சல. 



ஆொல், கிாிஸ்ரடாப் அவனுக்கு  கி ளா வி க் கா ர் ட்  வாெிக்க  

கற்றுசகாடுக்கத் சதாடங்கியவுடன்,  இசெ அவனுக்குள் ைீண்டும் 

ஒலிக்கத்சதாடங்கியது. 



செபாஸ்டியன், நாள் முழுவதும், காசலயிலிருந்து இேவுவசே வாெித்துப் 

பழகிொன். ைறு நாள் வாெிப்பதற்கு, இசெக்குறியீடுகசள இேவிரலரய 

நிலசவாளியில்  பதிசவடுத்தான். அவ்விதம் செய்வது கற்பதற்கு நல்ல 

முசறயாக இருந்தது, ரைலும் அவன் அசெத்சதயும் கற்க ஆசெப்பட்டான். 



அதொல், அவனுசடய பதிசெந்தாவது வயதில் செபாஸ்டியன் இருநூறு சைல் 

சதாசலவிலுள்ள ஒரு  உண்டு வெித்து கற்க வெதியுள்ள பள்ளியில் (ரபார்டிங் 

ஸ்கூல்) ரெர்வதற்கு – கால்நசடயாய் – புறப்பட்டான். 



செபாஸ்டியன் நடந்தான், நடந்தான், நடந்துசகாண்ரடயிருந்தான். வழியில் 

சவக்ரகால்ரபார்களில் படுத்து உறங்கிொன். ரைலும் தங்கும் விடுதிகள் 

ரபான்ற இடங்களில் ெில சபன்ெிகளுக்காகவும், இேவு ரநேங்களில் 

தெக்காகவும் வாெித்தான். 



பள்ளியில், செபாஸ்டியன்  ஆ ர் க ன்  எனும் இசெக்கருவிசய வாெிக்க 

கற்றுக்சகாண்டான். அவனுசடய பாதங்கள் கருவியின் சப ட ல் கசள 

வாெிப்பசதயும், அவனுசடய சககள் கீ ரபா ர் ட்  வாெிப்பசதயும்,  ஸ் டா ப் ஸ் கசள 

இழுப்பசதயும் எல்லாவற்றிற்கும் ரைலாக – அதன் குழல்களிலிருந்து எழும் 

பிேைாண்டைாெ ெப்தத்திொலும்  செபாஸ்டியன் அக்கருவிசய ைிகவும் விரும்பிொன்.  



செபாஸ்டியன் ைற்ற ஆ ர் க ன்  இசெப்பவர்களின் வாெிப்சப 

ரகட்பதற்காக பல்ரவறு இடங்களுக்கு நடந்ரத சென்று வந்தான்.  ஒரு 

ரதவாலயத்திலிருந்து ைற்சறான்றிற்கு நசடயாக நடந்தான்.  ஆ ர் க ன்  

குழல்களின் ஓசெ அவன் செவிகளில் ாீங்காேைிட்டவண்ணைிருந்தது.  



ஆ ர் க ன் , வ ய லி ன் , ைற்றும் ஹா ர் ப் ஸி கா ர் ட்  வாெிப்பதும், குழுவில் 

பாடுவதுைாக பள்ளி நாட்கள் நகர்ந்தெ. பிறகு ஓர் நாள் செ பா ஸ் டி ய ன்   

தசலயில்  விக் அணிந்து (இசளஞர்கள் அந்த காலத்தில் அவ்வாறு செய்து 

சகாண்டெர்) பள்ளிசய விட்டு தெக்சகெ ஒரு பாசதசய இவ்வுலகத்தில் 

ஏற்படுத்த புறப்பட்டுவிட்டான். 



செ பா ஸ் டி ய ன்  ஒரு ரதவாலயத்திலிருந்து ைற்சறான்றிற்கு , 

ஒரு அேண்ைசெயிலிருந்து ைற்சறான்றிற்கு சென்று 

வாெிக்கலாொன். ஆொல் இப்சபாழுது இசெ அ வ னு சட ய  

இசெயாக இருந்தது. 



செபாஸ்டியன் இசெசய தெக்குள்ரளரய முதலில் ரகட்டார்.  இோகங்கள் 

சவகு ரவகைாக வந்தவண்ணைிருந்தது. அவருசடய ரபொ காகிதத்தில் இசெ 

குறியீடுகசள ரவகைாக எழுதியது, எழுதிய ஓர் குறியீசட அவர் திருத்துவது 

அபூர்வைாெ ஒன்று. 



அவர் வயலிெிற்குள் ஒரு வித இன்ெிசெயும், 

ட்ேம்பட்டிற்குள் ைற்சறான்சறயும், 

குழலிற்குள் ரவசறான்சறயும், 

ஓரபாவிற்குள் இன்னுசைாசறான்சறயும் ரகட்டார். 



ஒவ்சவாரு இசெக்கருவியும் அவற்றிற்ரக உாிய 

குேரலாசெசயக் சகாண்டிருந்தது. 

ரைலும், அசெத்து குேல்களும் ஒருரெே ஒலிக்கும்ரபாது, 

நல்ல நண்பர்கள் ஒன்றுகூடி ரபசுவதுரபாலிருந்தது. 



செபாஸ்டியன்  கு ழ ( ல் ) லிசெக்கு தசலயாட்டியும், ட் ே ம் ப ட் டி ற் கு  த ன்  

பாதங்கசள தசேயில் தட்டியும், வ ய லி ( ன் ) ெிற்கு ஒற்சற விேசல அசெத்தும் –  

எப்ரபாதும் அசெத்து கருவிகளும் இசெந்து வாெிப்பதற்கு உதவியவாறும், தானும் 

தன்னுசடய பகுதிசய வாெித்தவாறும் இருந்தார். அப்ரபாது, அவர் முன்ெம் 

தெக்குள்ரள ரகட்ட இசெ தன்செச் சுற்றி உயிர் சபற்று வந்தது.  



இளவேெர்களுக்கும், பிேபுக்களுக்கும் செபாஸ்டியன்  தன்னுசடய 

இசெசய அவர்களது ைாளிசககளிரல வாெித்து வந்தார். 

ஆொல், ெில ெசையங்களில் கடிெைாெரதார் வாழ்க்சகயாகரவ 

இருந்தது. 



ஒரு முசற ஒரு இளவேென், செபாஸ்டிய(ன்) செ  ஒரு ைாதம் ெிசறகூடத்தில் 

அசடத்து விட்டான் – ஏசென்றால் அவர் ரவசல ைாற்றத்திற்கு அனுைதி 

சபறவில்சல என்ற காேணத்தால். (ஆட்ெியாளர்கள் அந்தக்காலத்தில் அவ்வாறு 

நடந்துசகாண்டெர்.) செபாஸ்டிய(ன்) னும் கம்பிகளுக்குப்பின்ெிருந்தார். அவர் 

அவருசடய இசெசயக் ரகட்டுக்சகாண்டிருந்தார், ரைலும் அசத 

எழுதிக்சகாண்டுைிருந்தார். 



வருடங்கள் கழிந்தெ. 

 

செபாஸ்டியன் , அன்ொ ைக்தரலொ வுக்கு ஒரு அன்பாெ 

கணவொகவும்  இருபது குழந்சதகளுக்கு சபருசை ைிக்க 

தந்சதயாகவுைிருந்தார். 



ஒரு நகேத்திலிருந்து ரவசறாரு நகேத்திற்கு பாக் தன்னுசடய குடும்பத்சத 

அசழத்துச்செல்ல சைன்ரைலும் வாகெங்கள் ரதசவப்பட்டது. அந்த 

வளர்ந்துசகாண்டிருந்த குடும்பைாெது, முடிவாக லி ப் ெி க் நகேத்தின் 

எல்சலச்சுவற்றின் பின்புறப் பகுதியில் குடியைர்ந்தது. 



செ பா ஸ் டி ய ன்   எந்த ஒரு சபாிய ரதவாலயத்தின் 

இசெயசைப்பாளோக இருந்தாரோ அந்த ரதவாசலயத்தின் 

அருகிரலரய ஒரு சபாிய வீட்டில் பாக் குடும்பம் வெித்தது. 



அவர்கள், செ பா ஸ் டி ய ன்   பாட்டு கற்பிக்கும் ஆெிாியோக பணிபுாிந்த 

ரதவாலயத்தின் பள்ளி ைாணவர்களுடன் அந்த சபாிய வீட்சடப் 

பகிர்ந்துசகாண்டெர். 



செ பா ஸ் டி ய ன்   குடும்பத்திற்காக கடிெைாக உசழத்தார். அவர், அவருசடய 

பகற்சபாழுசத கீழ்ப்படிதலிலாத ைாணவர்களுக்கு, இசெசயயும், லத்தீன் சைாழிசயயும் 

கற்பிப்பதிலும், அவருசடய இேவு ரநேங்கசள, ஞாயிற்றுகிழசைகளில்  வரும் –  ஐந்து ைணி 

ரநே –  வழிபாட்டுக்காெ இசெசய சதாகுப்பதிலும் செலவிட்டார். 



ஒவ்சவாரு ஞாயிற்றுக்கிழசை காசலயிலும் செபாஸ்டிய(ன்) ெின் இசெ 

ரதவாலயத்சத நிேப்பியது. அந்த நீண்ட சநடிய காசல வழிபாட்டின்ரபாது 

அவருசடய கண்டிப்பாெ பார்சவ கூட அந்த இசெக்குழுவின் சதாெசதாெக்கும் 

ெிறுவர்கசள கட்டுப்படுத்த முடியவில்சல.   



ஒரு ரதன்கூட்சடரபால, பாக் ன் வீடு சுறுசுறுப்பாகரவ இருந்தது. விருந்திெர்கள் 

அைர்வதற்குக்கூட இடைில்லாைல் ரைசெகளின் அடியிலும், நாற்காலிகளின் 

ைீதுசைன்று எங்கு பார்த்தாலும், இசெக்கருவிகள்!   



அன்ொ ைக்தரலொ , செபாஸ்டியன்  அவளுக்காக சகாடுத்த இசெக் 

குறியீடுகசளயும், கவிசதகசளயும் சகாண்ட குறிப்ரபட்சட சபாக்கிஷைாக 

பாதுகாத்து வந்தாள்.  

இேவு ரநேங்களில், எல்லா ரவசலகளும் முடிந்தபிறகு, குடும்பத்தார் அசெவரும் 

அன்ொ வின் குறிப்ரபட்டிலிருந்த இசெசய வாெித்தெர். 



நிலவு உச்ெிசய அசடந்தும், எல்லா குழந்சதகள் உறங்கிய பின்ெரும் 

செ பா ஸ் டி ய ( ன் )  ெின் ைெதில் புதிய இசெ நிேம்பிக்சகாண்ரடயிருக்கும். 

அவர், சைழுகுவர்த்திகளின் சவளிச்ெம் ைங்கி, கதிேவன் உதிக்கும் வசே 

எழுதிக்சகாண்ரடயிருப்பார். 



நகேம் விழித்துசகாள்ளும் முன்ெர், செ பா ஸ் டி ய ன்  தன்னுசடய 

இசெசய ரதவாலயத்தின்  ஆ ர் க ( ன் )  ெில் வாெிப்பார். அவருசடய 

சககளும், கால்களும் இசெரகற்றவாறு கீரபார்ட் ைற்றும் சபடல்களின் ைீது 

பறந்தவண்ணைிருக்கும். அவருசடய இசெ ஒரு இடிமுழக்கத்சதப்ரபால் 

ரதவாலயத்சத நிேப்பும்.  

ரத வ சத க ள்  ரக ட் டு க் சகா ண் டி ரு ந் த ெ .  



ைற்றும், ோொக்களும், ோணிகளும் ரகட்டுசகாண்டிருந்தார்கள். 



செ பா ஸ் டி ய ( ன் )  ெின் ெங்கீதம் லி ப் ெி ( க் ) கின் சதருக்களிலும் எதிசோலித்தது. 



வயதாக ஆக, செ பா ஸ் டி ய ( ன் )  ெின் கண்களில் ஒலி ைங்கத் 

சதாடங்கியது. அவர் பார்சவ இழக்கும் நிசல ஏற்பட்டது. எெினும் 

இசெ குன்றாைல், உதித்துக்சகாண்ரடயிருந்தது. மூச்ெடங்கும் 

தருவாயிலும் கசடெியாக ஓர் இசெத் சதாகுப்சபத் சதாகுத்தார். 



தற்ரபாது, செ பா ஸ் டி ய ன்  , ரதவர்களின் இசெக்குழுவில் 

பாடிசகாண்டிருக்கிறார். அவருசடய இசெ ைசலகள் ைற்றும் 

பள்ளத்தாக்குகள் ைற்றும் ெமுத்திேங்கசளக் கடந்து உலசகங்கும் 

வியாபித்து இசெப்பசதக் ரகட்டுசகாண்டிருக்கிறார். 



ைற்றும் சொர்கரலாகத்திலும், 



ரைலும், சதாசலதூேத்திலிருக்கும் நட்ெத்திேத்சதயும்  கடந்து. 



செர்ைெியிலுள்ள  எ ய் ஸ் ெ க்  கில், 1685 ல் பிறந்தார். 

அவேது வாழ்நாள் முழுவதும் செர்ைெியிரலரய வாழ்ந்தும், பணிசெய்தும் கழித்தார்.   

ஒருரபாதும், அவருசடய வீட்சட விட்டு இருநூறு சைல்களுகப்பால் சென்றதில்சல.  

பாக், அப்படிசயாரு, எழுதிக் குவித்த இசெயசைப்பாளர், யாரேனும் அவருசடய எல்லா – 

ஆயிேத்திகும் ரைற்பட்ட – இசெத்சதாகுப்புகசள சகயிொல் நகசலடுக்க முசெவார்கரளயாொல், 

அவர்களுக்கு, அக்காாியத்சத முடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் ரதசவப்படும். 

 
பாக்,  செர்ைெியின் லி ப் ெி க்  கில், 1750 ல் காலைாொர். 

 




